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Verslag landelijke examenbesprekingen KNAG aardrijkskunde HAVO  
 
Let op! Het betreft hier een advies bij het correctievoorschrift HAVO 2018. Dit advies is opgesteld  
door een groep docenten aardrijkskunde die bijeen waren op de door het KNAG georganiseerde  
landelijke examenbespreking HAVO d.d. vrijdag 25 mei 2018. Deze docenten waren de afgevaardigden 
van de regionale besprekingen die voor alle aardrijkskundedocenten toegankelijk zijn.  
 
De verantwoordelijkheid voor de correctie berust bij de examinator en corrector. 

 

Algemene opmerking: 

• Ter verduidelijking, indien er in het correctievoorschrift sprake is van ‘een juiste … ’  dan zijn er 
meerdere antwoorden mogelijk. Deze worden verder niet genoemd. 

 

Opmerkingen 
# Opgave 1 De geografie van LEGO 
1  Een antwoord dat gelinkt is aan de afzet (Oost-Europa is een groeimarkt) of productiekosten 

(lage transportkosten) is ook een juiste reden.  
2 Vergrijzing met een toelichting dat er minder kinderen worden geboren is ook goed. 

3 Toegevoegd aan eerste bolletje mogen worden: 
- nieuwe doelgroepen 
- economische crisis is voorbij 
- LEGO is zich meer gaan richten on online bestellen/ reclame via social media (het antwoord 
bij het tweede bolletje dat bij het eerste bolletje wordt gegeven, mag derhalve goed worden 
gerekend) 

4 Bij mondiale schaal is ook goed: 
- De luisterposten zijn gevestigd in verschillende culturen/cultuurgebieden 

Niet goed: 
-  De luisterposten zijn gevestigd over de wereld/wereldwijd. Het gaat om een uitleg 

waarom ze gunstig gevestigd zijn. 
 

 

 

 

 

 



 

# Opgave 2 Steden in India 
5 Eerste bolletje: er moet een vergelijking in het antwoord staan, een vergelijking tussen India 

én Australië óf tussen India én Brazilië is voldoende. 
 
Tweede bolletje, ook hier is een vergelijking van India met één ander land voldoende. 

6 Eerste bolletje: vlak, vruchtbare (grond) zijn ook goede oorzaken. 

7 Tweede bolletje: 
- IT-zwaartepunt mag tussen haakjes worden gelezen. 
- Infrastructuur is niet juist, met uitzondering van luchthaven. 

8 Geen opmerkingen 

 

 

# Opgave 3 De T-Rex in Leiden 
9 Eerste bolletje: ook goed zijn woestijnsteppe, prairie, gras en pampa, zie atlas GB 224 

10 Voor alleen het antwoord ‘zandsteen’ mag geen punt worden gegeven, want dit is geen 
redenering. 
Omgekeerde redenering is wel goed, dus een fossiel kan alleen bewaard zijn in zandsteen, 
want dat is het enige sedimentgesteente dat genoemd wordt. 
Een juiste redenering met de verwijzing naar de gelaagdheid van het gesteente, zie bron 2, 
mag ook worden goed gerekend. 

11 Tweede bolletje: een antwoord met alleen convergentie is niet goed. 

12 Tweede bolletje: ‘uit het Krijt’ mag tussen haakjes worden gelezen.  
In het antwoord moet naar voren komen dat de gesteentelagen daar gevonden kunnen 
worden, omdat ze aan/ dicht onder het aardoppervlak liggen/ niet bedekt zijn door jongere 
lagen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

# Opgave 4 Het Eyremeer in Australië 
13 Geen opmerkingen. 

14 Ook goed is: Warburton (het is niet goed te herleiden dat Cooper Creek meer water aanvoert 
dan Warburton) 

15  
Tweede bolletje: ‘in het stroomgebied van de rivieren die het Eyremeer voeden’ kan tussen 
haakjes gelezen worden. 

16 Eerste bolletje: alleen ‘veeteelt’ is fout, correctievoorschrift volgen. 

 

 

 

# Opgave 5 Goudwinning op Lombok 
17 Eerste bolletje:  

- ook goed is als aangegeven wordt dat er met goudwinning meer verdiend kan worden. 
- bij het tweede bolletjes staat: ‘boeren en vissers hebben hun bestaan ingeruild voor dat van   
goudzoeker’, dit is ook bij het eerste bolletje een goed antwoord. 

18 Eerste bolletje: onherbergzaamheid, bergen, oerwoud, dichtheid van de vegetatie zijn ook 
juiste natuurlijke kenmerken. 

19 Geen opmerkingen. 

20 Eerste bolletje, tweede streepje; ‘legale’ mag tussen haakje worden gelezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

# Opgave 6 Thee in Indonesië 
21 Warm en vochtig mogen als twee aparte fysische kenmerken worden gezien en aan beide kan 

een punt toegekend worden. 
Op basis van de atlas is vulkaanbodem ook een goed fysisch geografisch kenmerk. 

22 Geen opmerkingen. 

23 Eerste bolletje: juiste vormen van bodemerosie zoals modderstromen, aardverschuivingen en 
oppervlakteafstroming zijn ook goed.  
 
Tweede bolletje, zie aanvulling op het correctievoorschrift van CvTE 

24 Geen opmerkingen. 

 

 

 

# Opgave 7 Het project Grensmaas 
25 Geen opmerkingen. 

26 Recreatie is ook goed. 
 

27 De rivier heeft hier meer ruimte omdat er nauwelijks bebouwing is ook een juist antwoord. 

28 Geen opmerkingen. 

29 Eerste bolletje, zie aanvulling op het correctievoorschrift van CvTE. 
 
Tweede bolletje, zie aanvulling op het correctievoorschrift van CvTE. 

 

 

# Opgave 8 De nieuwe spoorzone in Breda 
30 Er wordt niet gesproken over een woonwijk. De bron vermeldt het vrij komen van 

fabrieksterreinen, dus zijn antwoorden die betrekking hebben op een verouderde woonwijk 
niet juist.  

31 Geen opmerkingen. 



32 Geen opmerkingen. 

33 Eerste bolletje:  Stedenring Centraal Nederland is ook goed, zie GB62A. 
 
Tweede bolletje: ook goed zijn antwoorden die verwijzen dat Breda op regionaal schaalniveau 
een gunstige ligging heeft, omdat veel inwoners uit Zeeland naar Breda komen (en daarmee 
het verzorgingsgebied van Breda groot maken). 
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